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1 Aanleiding 
Op 30 juni jl. is de gemeente Molenlanden geïnformeerd over de uitkomst van de 

‘Haalbaarheidsstudie randweg Groot-Ammers’. Deze studie is in opdracht van de gemeente 

Molenlanden uitgevoerd door de Antea Group.  

Als ‘belangengroep’ stellen wij de waarde van deze haalbaarheidsstudie ter discussie. Er worden 

specifieke zaken wel genoemd en andere, om onbegrijpelijke redenen, juist niet. Dit is vreemd, 

aangezien deze zaken in voorgaande onderzoeken wel zijn onderzocht, waardoor men vaak tot 

andere conclusies kwam. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat kosten (alhoewel belangrijk) én 

snelheid om tot een beslissing te komen belangrijker zijn dan het maken van een duurzame en 

toekomstbestendige keuze. 

Hierdoor hebben wij als ‘Belangengroep randweg Groot-Ammers’ gemeend gehoor te moeten geven 

aan de wens van de gemeente om haar burgers te laten participeren in dit traject. De gemeente 

vindt participatie en meedenken van haar burgers belangrijk en om deze reden hebben we gemeend 

om zoveel mogelijk meningen en zienswijzen van inwoners op te halen en te verwerken in deze 

zienswijze. Aangezien de keuze van een noordelijke of zuidelijke randweg niet alleen voor bewoners 

van Sluis en de Voorstraat gevolgen heeft, zijn er ook andere inwoners van Groot-Ammers betrokken 

bij deze zienswijze. 

In de bijlage zijn vragen voor de gemeente geformuleerd die zijn gesteld door bezorgde inwoners van 

Groot-Ammers. 

 

 

2 Voorgeschiedenis 
Afgelopen decennia is er meer verkeer op de weg gekomen en daarmee is de verkeersintensiteit 

sterk toegenomen. Dit zorgt al jaren voor hinder in Groot-Ammers en vooral het doorgaand verkeer 

op Sluis en de Voorstraat. Trillingen veroorzaken scheuren in woningen, de krappe wegruimte en het 

vele (grote) verkeer geeft een onveilig gevoel, zeker voor de fietsers. 

Het verkeer in en om Groot-Ammers staat nu al decennia op de agenda van de gemeente. Het feit 

dat dit er nog steeds opstaat geeft wel aan hoe complex de situatie is.  

Al voor 1970 werd er gesproken over het aanleggen van een zuidelijke randweg. De tekening uit 1974 

(fig. 1) hieronder geeft aan dat er toen al werd gesproken over een brug over de Boezem. In die tijd is 

er geld gereserveerd en later is er zelfs grond aangekocht om een randweg te realiseren. Helaas is 

het de verschillende gemeenteraden van Groot-Ammers, Liesveld en nu Molenlanden niet gelukt hier 

een goede beslissing over te nemen, zodat we nu wederom deze discussie moeten voeren. 

Tijdens het participatieproces in 2018 is er een werkgroep Voorstraat/Sluis opgericht waarin 

bewoners, overheden en belangengroepen participeerden. In deze werkgroep is besloten om naast 

diverse verbetering aan het tracé Voorstraat/Sluis direct alle mogelijke oplossingen in de vorm van 

de aanleg van een randweg te laten onderzoeken. 
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Fig. 1 Schets van een brug over de Boezem uit 1974 

 

 

3 Oplossingsrichtingen 
In voorgaande onderzoeken en uitspraken van de gemeenteraad is de Voorstraat en Sluis benoemd 

als een probleem dat nu maar eens snel moet worden opgelost. Ook de opdracht voor de 

haalbaarheidsstudie aan Antea betrof enkel “Het aantal verkeersbewegingen op de Voorstraat en 

Sluis te verlagen”. Het is dan ook zeker zo dat de bewoners van Sluis en de Voorstraat behoorlijk last 

hebben van het probleem, maar we kunnen ook constateren dat we door deze benadering vooral 

doen aan symptoombestrijding in het dorp zelf. 

Een oplossing voor het werkelijke probleem kan worden gezocht in het voorkomen van het vele ‘niet 

lokale’ verkeer dat het dorp aandoet, omdat dit een makkelijke en korte ontsluitingsroute is. 

Als we de blik iets ruimer zetten valt op dat een groot deel van het verkeer dat van noord naar zuid 

en omgekeerd rijdt zijn oorsprong heeft op de rijkswegen A15 en A27 in het zuiden en A16 en A12 in 

het noorden. Het verkeer dat de vele extra kilometers langs Rotterdam of Utrecht niet wil maken 

neemt de veel kortere route via de provinciale wegen richting één van de twee ponten aan de oost- 

en westkant van Groot-Ammers met alle gevolgen van dien. We hebben dan ook niet te maken met 

een lokaal probleem, maar met een regionaal probleem waar de Provincie Zuid-Holland (en zelfs het 

Rijk) wel degelijk een volwaardig onderdeel van is. Door de focus te verleggen van een lokaal 

probleem naar een overduidelijk regionaal probleem wordt de noodzaak voor de Provincie om 

serieus mee te denken en budget vrij te maken aannemelijker. Dit vergroot de mogelijkheid om 

(gezamenlijk) een duurzame toekomstbestendige oplossing te realiseren. De Provincie heeft nota 

bene in het verleden een voorkeur voor de aanleg van een zuidelijke randweg om Groot Ammers in 

haar beleidsdocumenten opgenomen. 
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In door externe adviseurs opgestelde rapporten zijn 7 verbeterpunten opgesteld voor het tracé 

Voorstraat/Sluis.  Een aantal adviezen zijn al opgevolgd en gerealiseerd, de keuze voor het aanleggen 

van een noordelijke dan wel zuidelijke randweg nog niet. Dit moet nog gebeuren. 

Implementatie van het voorgenomen verkeersbesluit om een verbod voor doorgaand vrachtverkeer 

voor de Voorstraat en Sluis in te stellen zal in het 4e kwartaal van 2021 zijn vorm krijgen. Naar 

verwachting wordt hierdoor het probleem van het ‘zwaar verkeer’ door Sluis en de Voorstraat 

verminderd, echter niet voor de regio. Door het instellen van dit verbod wordt het vrachtverkeer 

gedwongen een andere route te kiezen. Zonder goede alternatieve route wordt het probleem 

waarschijnlijk verplaatst, daarmee legt de gemeente zichzelf de verplichting op om, mede voor de 

ondernemers op het industrieterrein Gelkenes, een goede regionale oost-west ontsluiting te 

realiseren. 

Het onderzoek van ‘Goudappel Coffeng’ laat zien dat de aantallen voertuigen in 2030 dermate hoog 

zullen zijn, dat maatregelen noodzakelijk zijn. Het is raadzaam om een duurzame oplossing te kiezen, 

waarbij Groot-Ammers én de omliggende dorpen, nu en in de toekomst, gegarandeerd zijn van een 

goede/veilige verkeersafhandeling. Dit past goed bij een gemeente met een vooruitziende blik. 

De gemeenteraad van Molenlanden moet nu duidelijk een keuze maken voor een oplossing waarmee 

we, als Groot-Ammers, maar ook als Molenlanden en dus regionaal, de komende 50 jaar vooruit 

kunnen. Dus geen lapmiddel, maar een structurele oplossing die de veiligheid en leefbaarheid op de 

Voorstraat en Sluis verbeterd, maar die ook gericht is op het verminderen van doorgaand verkeer in 

de overige straten van het dorp.   

 

 

4 Noordelijke Randweg 

4.1 Algemeen: 
Een noordelijke randweg zou beginnen bij de Ammersekade en uitkomen tussen de Sportlaan en de 

Haarsteeg. Hij zou op de dijk komen die tussen Sluis en de Gorzen en tussen de Voorstraat en de Lek 

loopt. Langs natuurgebied de Binnen-Nes met halverwege twee kruisende straten, de Gorzen en de 

Haven waar het verkeer de randweg kan verlaten en het dorp in en uit kan. 

4.2 Veiligheid: 
De dijk is een waterkering die ons in tijden van hoog water moet beschermen. Op dit moment 

voldoet de dijk aan de gestelde veiligheidsnormen en hoeft niet te worden “verzwaard”. In het 

onlangs verschenen klimaatrapport IPCC  2021 wordt gesteld dat er een forse stijging zal komen van 

de zeewaterspiegel. Dit impliceert dat het waterpeil in de Lek ook structureel zal gaan stijgen. In de 

afgelopen weken hebben we kunnen ervaren dat ook een stijging van het “bovenwater” kan zorgen 

voor zeer grote problemen. Wij kunnen ons niet indenken dat de gemeenteraad van Molenlanden in 

2021 een keuze durft te maken voor het aanleggen van een doorgaande weg op een dijktracé wat in 

de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook in aanmerking zal komen voor een nieuwe dijkverzwaring. Alle 

gedane investeringen zijn dan voor niets geweest. 

In geval van extreem hoog water met overstromingsdreiging en dreigende dijkdoorbraken, waarbij 

een evacuatie van Groot-Ammers en de omliggende gemeenten noodzakelijk is, mogen dijkvakken 

niet als evacuatieroute worden gebruikt. Een noordelijke randweg, gelegen op een dijkvak, kan dus 

niet als evacuatie route worden aangemerkt.    
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Evacuatieroutes lopen Noord-Zuid. In de Alblasserwaard is er een noordelijke ontsluitingsroute via de 

Zijdebrug in de richting Oud Alblas en een route van het Schoonhovenseveer naar Gorinchem. Alle 

evacuees uit Groot-Ammers zullen gebruik moeten maken van de Peppelweg. Alle evacuees uit 

Streefkerk en Nieuw-Lekkerland zullen via de Schoonenburgweg en de Middenpolderweg (N480) 

naar de Zijdebrug moeten gaan. Ook dit laat zien dat  een regionale aanpak hier van belang is. Een 

zuidelijke randweg (regionale aanpak) creëert namelijk een extra evacuatieroute voor Streefkerk en 

Nieuw-Lekkerland. De Veiligheidsregio heeft hier in het verleden ook haar voorkeur voor 

uitgesproken. 

Het door Goudappel Coffeng opgestelde rapport uit 2019 geeft aan dat de noordelijke randweg zorgt 

voor een verlaging van de verkeersintensiteit op delen van de Voorstraat en Sluis. Deze noordelijke 

randweg zorgt er echter ook voor dat op het traject richting Bergstoep (west) en richting 

Schoonhovenseveer (oost) het verkeer behoorlijk zal toenemen, waardoor de veiligheid voor vooral 

de schoolgaande jeugd over het gehele dijk traject ernstig verslechterd.  Dit heeft dus een negatieve 

invloed op de veiligheid en geeft niet de gewenste win-win situatie. 

Bij een noordelijke randweg zal er geen sprake zijn van meekoppelkansen met betrekking tot het 

tankstation met lpg-tank. Het tankstation zal in het dorp blijven, dit met bijbehorende 

veiligheidsrisico’s.  

De toenemende verkeersintensiteit richting Schoonhovenseveer zorgt voor een afname van de 

verkeersveiligheid ter hoogte van de oversteek naar het zwembad en het tenniscomplex. Onze 

kinderen maken hier veelvuldig gebruik van. Extra aandacht voor deze kruising is dus noodzakelijk. 

4.3 Leefbaarheid: 
Door het aanleggen van een noordelijke randweg zal het verkeer dat gebruik maakt van Sluis en de 

Voorstraat afnemen, maar dit is maar voor de helft van de bewoners een oplossing. Immers de 

bewoners aan de noordzijde (richting de Lek) én de bewoners van de Gorzen krijgen dan ook te 

maken met verkeer aan de achterzijde. De noordelijke randweg zal (na de benodigde verbreding van 

de dijk) strak langs de achtertuin lopen van deze bewoners, waardoor ze door het  voortrazende 

verkeer letterlijk worden ingesloten. Hierdoor wordt voor deze bewoners het ‘leef plezier en 

woongenot’ ernstig aangetast. Ook de ‘wet geluidhinder’ geeft het belang aan van een ‘rustige zijde’ 

in dergelijke situaties. 

De geluidbelasting voor de bewoners aan de noordzijde van de Voorstraat en Sluis zal dus van 2 

kanten komen en daarmee zeer zeker toenemen. In het verleden heeft de Overheid via haar ‘Bureau 

Sanering Verkeerslawaai’ de meeste huizen op de Voorstraat en Sluis gekwalificeerd onder de 

categorie ‘te hoge geluidsbelasting’. Dit betrof destijds enkel de geluidsbelasting aan de gevel van de 

voorzijde van de woning, daar komt nu dan de achterzijde nog bij. 

De meeste woningen aan de Voorstraat en Sluis zijn nu aan de voorzijde met behulp van 

geluidsisolatie zo goed als mogelijk aangepast aan de huidige situatie, maar dat is zeker niet het geval 

voor de achterzijde van de woningen. De geluidsoverlast neemt binnenshuis dus behoorlijk toe, ook 

als de geluidsisolatie aan de achterzijde van de woningen wordt verbeterd. 

In de huidige situatie leeft het merendeel van deze bewoners vooral met de focus richting de Lek. 

Om aan de drukte van de voorzijde te ontkomen wordt er zoveel mogelijk geleefd op en richting het 

balkon en de tuin. De geluidsoverlast en verontreiniging zoals fijnstof die gepaard gaat met het 

gebruik van een noordelijke randweg zullen een sterk negatieve invloed hebben voor deze bewoners. 

Aan deze overlast is niets te doen, want geluidswerende middelen kunnen niet op de dijk of het talud 

worden aangebracht en ook zijn er geen mogelijkheden om de overige verontreiniging te weren.  
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Naast geluidsoverlast, fijnstof en andere verontreiniging wordt ook de privacy aangetast. Het is toch 

niet goed uit te leggen dat de gemeente Molenlanden meer dan 8 miljoen uitgeeft om het probleem 

voor de bewoners van Sluis en de Voorstraat op te lossen met als resultaat dat meer dan de helft van 

diezelfde bewoners én de bewoners van de Gorzen hier direct de dupe van worden en dit voor hen 

duidelijk géén oplossing is?  

Naast de directe bewoners maken er veel meer inwoners van Groot-Ammers gebruik van de dijk en 

ook dat zal met een noordelijke randweg niet meer mogelijk zijn. Er zijn dagelijks vele kinderen te 

vinden die er spelen, zonder dat zij of hun ouders zich druk hoeven maken om verkeer. Er wordt 

veilig gevliegerd, gefietst en gespeeld en dat zal straks niet meer mogelijk zijn of op andere 

onveiligere plaatsen gaan gebeuren.  

Dagelijks wordt er door vele inwoners de hond uitgelaten en in de winter, zodra er ook maar een 

klein beetje sneeuw ligt komt heel het dorp sleeën op de dijk, een en al gezelligheid. Jaarlijks worden 

er wedstrijden gereden voor het ‘veldrijden’ en het is een belangrijk onderdeel van de lange afstand 

wandelroute: het Floris V-pad. Een belangrijke wandelroute, waar dagelijks gebruik van wordt 

gemaakt. Dit alles is straks niet meer mogelijk. 

Net zoals in andere dorpen en steden zijn parkeerplaatsen erg waardevol. In het verleden is er bij de 

herinrichting van de Voorstraat voor gekozen om 34 parkeerplaatsen te realiseren richting de haven 

nabij restaurant ‘het Posthuijs’. Dit ter compensatie van de parkeerplaatsen die verloren gingen bij 

de herinrichting. Bij een noordelijke randweg zullen deze parkeerplaatsen verdwijnen, waardoor het 

voor de bewoners nog lastiger wordt om de auto kwijt te raken in de nabijheid van de woning. 

Daarnaast zal de middenstand, zoals ‘het Posthuijs’ hier zeker de dupe van worden. Ook hun klanten 

zullen op zoek moeten naar alternatieve parkeerplekken in de wijk. 

4.4 Doorstroming: 
Uit het verleden is gebleken dat door het verbeteren van een wegennet het verkeer zal gaan 

toenemen. Bij een noordelijke randweg is deze ‘aanzuigende werking’ ongewenst. Immers een 

randweg zou het ‘niet lokale’ verkeer in Groot-Ammers juist moeten verminderen, maar dat lijkt niet 

zo te zijn. 

Door de aanzuigende werking zal juist het verkeer van en naar Schoonhovenseveer (oost) en 

Bergstoep (west) sterk toenemen en daarmee ook op de noordelijke randweg. Het verkeer op de 

Voorstraat en Sluis zal afnemen, maar er zal nog steeds een aanzienlijk deel van het verkeer door het 

dorp rijden.  

Een noordelijke randweg geeft het ‘niet lokale’ verkeer namelijk nog steeds de mogelijkheid om door 

het dorp te rijden. Verkeer zal altijd de weg van de minste weerstand volgen en dit is vaak de kortste 

route. Verkeer dat vanuit west op de noordelijke randweg beland zal via de afslag ter hoogte van de 

haven nog steeds door het dorp rijden om zo via de Peppelweg op de N216 te komen (de kortste 

route). Het valt dan ook te verwachten dat het verkeer in het dorp zelf niet zal afnemen en we 

kunnen ons dus afvragen of de doelstelling om het verkeer in Groot-Ammers te verminderen, met 

een noordelijke randweg wordt gehaald. 

De kans is groot dat er in 2035 alsnog een groot gemaal wordt gerealiseerd aan de westkant van het 

dorp. Bij een noordelijke randweg krijgen we dan te maken met een volledige oost-west afsluiting 

van maanden. Bij een zuidelijke randweg wordt het verkeer standaard al omgeleid en blijft deze oost-

west ontsluiting gewoon toegankelijk. 
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4.5 Natuur en landschap: 
Ook bij de aanleg van de noordelijke randweg hebben we te maken met het verstoren van de natuur. 

Er leven tal van diersoorten in de uiterwaarde op het uitgewerkte tracé. Ook en vooral zal het 

natuurgebied de ‘Binnen-Nes’ last ondervinden van de aanleg van een noordelijke randweg. Het 

gebied wordt hierdoor volledig ingesloten door verkeer met gevolgen voor alle aanwezige dieren, 

zoals de ransuil, ijsvogel en de ringslang. Door de insluiting is veilige migratie van alle niet vliegende 

diersoorten uitgesloten.  

De ‘Binnen-Nes’ is tevens de locatie waar de Blauwe Reiger huist. Volgens ‘SOVON Vogelonderzoek 

Nederland’  bevind zich in Groot-Ammers (Binnen-Nes) al vele jaren de grootste Blauwe Reiger 

kolonie van Nederland. Door de aanleg van een noordelijke randweg wordt deze grootste kolonie 

van Nederland ernstig bedreigt en heeft daarmee grote consequenties op het aantal Blauwe Reigers 

die momenteel nog in Nederland leven.  

 

 

5 Zuidelijke Randweg 

5.1 Algemeen: 
Een zuidelijke randweg heeft veruit de voorkeur, maar daarnaast onderschrijven wij een alternatieve 

(60km) variant die via de Middenpolderweg en de Ammersekade direct aansluit op de Peppelweg 

(zie voorzijde). Deze variant is eerder onderzocht en beschreven door ‘bureau Goudappel Coffeng’ in 

2019 en door de gemeente als optie vastgesteld, maar in de laatste haalbaarheidsstudie niet 

meegenomen. Dit is een gemiste kans, want deze variant lijkt goedkoper, makkelijker en sneller te 

realiseren en heeft minder nadelige gevolgen voor de natuur. 

Er wordt al decennia gesproken over de aanleg van een zuidelijke randweg om Groot-Ammers om de 

straten in het dorp te ontlasten. In diverse rapporten staat vermeld dat de betrokken instanties 

positief waren over een zuidelijke variant dan wel dat het hun voorkeur genoot.  

Zo geeft de Provincie in haar eigen beleidsstukken aan ‘een voorkeur te hebben voor een zuidelijke 

randweg’ en pleit het bestuur van Industriepark Gelkenes al jaren voor een zuidelijke randweg. Ook 

het door de gemeente ingehuurde bureau Goudappel Coffeng geeft dus in haar bevindingen duidelijk 

aan dat een zuidelijke variant de beste oplossing is evenals de vertegenwoordiger van de 

Veiligheidsregio. 

5.2 Veiligheid: 
Een zuidelijke randweg vermindert de verkeersintensiteit over het gehele dijktracé van Bergstoep tot 

Schoonhovenseveer, dus ook het verkeer op Sluis en de Voorstraat wordt een stuk minder. Ook het 

doorgaande verkeer door het dorp richting de N216 zal verminderen, omdat al het ‘niet lokale’ 

verkeer om Groot-Ammers wordt geleid. Hierdoor zal dus de verkeersveiligheid structureel 

toenemen en de negatieve aspecten, zoals geluidsoverlast en trillingen in de huizen zullen voor de 

aanwonenden substantieel verminderen.  

Een zuidelijke randweg levert zoals eerder beschreven ook een sluitend netwerk van evacuatieroutes 

voor de West-Alblasserwaard, hetgeen ook wordt onderschreven door de veiligheidsregio.  

Voor onze in Schoonhoven en Gouda schoolgaande kinderen betekent een zuidelijke randweg dat zij 

een veiligere route kunnen afleggen.  
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Bij de aanleg van een zuidelijke randweg ontstaat de mogelijkheid om te onderzoeken of het 

haalbaar is om het tankstation met lpg-tank dat midden in het dorp ligt te verplaatsen. Dit kan een 

mooi bijkomstig voordeel zijn voor de veiligheid van de inwoners van Groot-Ammers en biedt tevens 

extra ruimte voor woningbouw op de huidige locatie van het tankstation.  

5.3 Leefbaarheid: 
Een zuidelijke randweg is een volwaardig alternatief voor ontsluiting van het Industriepark Gelkenes. 

Vrachtwagens kunnen het westelijke deel van de Alblasserwaard of de pont bij Bergstoep voor een 

oversteek naar de Krimpenerwaard via deze weg bereiken.  Een noordelijke randweg zou alsnog het 

zware verkeer over delen van de dijk leiden die eigenlijk in het geheel niet geschikt is voor een 

dergelijke belasting. Dit wordt opgelost door een zuidelijke randweg. 

De hier voorgestelde zuidelijke variant maakt gebruik van de route langs de Ammersekade. 

Aanpassen van deze weg is noodzakelijk en dit biedt direct kansen om recreatieve faciliteiten te 

realiseren of te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de visplekken met bijbehorende veilige 

parkeerplaatsen en een vrij liggend fietspad. 

Wij realiseren ons dat elk verhaal 2 kanten heeft. De bewoners van de Middenpolderweg en de 

Peppelweg hebben andere belangen als de andere bewoners van Groot Ammers en b.v. Streefkerk 

en Nieuw-Lekkerland die wonen aan en of gebruik maken van het huidige wegennet. Voor iedereen 

een passende oplossing maken lukt niet, maar een oplossing wordt wel gevraagd. 

Met de keuze voor een zuidelijke randweg wordt gekozen voor een oplossing die daadwerkelijk voor 

alle bewoners van Sluis en de Voorstraat het probleem oplost en daarnaast de dijk met wandelroute 

beschikbaar houdt voor spelen en recreatie.  

5.4 Doorstroming: 
Al voor 1970 werd het belang van een zuidelijke randweg ingezien en het is dan ook jammer dat men 

toen niet heeft doorgepakt. Een zuidelijke randweg zal het doorgaande verkeer bestaande uit 

vrachtwagens, landbouwvoertuigen, motoren en personenauto’s, welke geen lokale bestemming 

hebben buiten ons dorp omleiden. Onderzoek wijst uit dat hierdoor het verkeer op Sluis en de 

Voorstraat een heel stuk minder wordt. Daarnaast heeft het ook een positief effect op de 

hoeveelheid verkeer van de andere doorgaande routes in het dorp. Dit is wat men in de jaren 70 al 

voor ogen had, al het ‘niet lokale’ verkeer om het dorp leiden! 

Met de zuidelijke randweg die rechtstreeks aansluit op de Peppelweg (de hier voorgestelde variant) 

wordt de dagelijkse stroom lokaal verkeer van en naar Groot-Ammers, netjes verdeeld over de 

verschillende in en uitgangen van het dorp. Dit is de meest wenselijke situatie voor het lokale 

verkeer. 

Bij een zuidelijke randweg zal dus al het ‘niet lokale’ verkeer om het dorp wordt geleid en met een 

noordelijke randweg kan en zal het verkeer alsnog door het dorp blijven rijden. Daarnaast heeft de in 

deze zienswijze voorgestelde variant ook een gunstigere invloed op het verkeer in het dorp dan de 

andere genoemde zuidelijke 60 km variant. We kunnen dus stellen dat de keuze voor een zuidelijke 

randweg ook voor de overige dorpsbewoners de beste keuze is. 
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5.5 Natuur en landschap: 
De alternatieve zuidelijke randweg die wij in deze zienswijze onderschrijven maakt gebruik van 

zoveel mogelijk bestaande wegen. Hierdoor is de impact op natuur en landschap minimaal.  

De route over de Middenpolderweg, Ammersekade en de Peppelweg zal geschikt moeten worden 

gemaakt voor zwaarder verkeer. Ook is een brug over de Boezem noodzakelijk, zoals ook bij de 

andere voorgestelde zuidelijke varianten. Gezien de aanwezigheid van soortgelijke bruggen, over 

vergelijkbare wateren in de Alblasserwaard die ook geschikt zijn voor onder meer vrachtverkeer en 

de minimale impact die deze bruggen hebben in het landschap, mag worden verwacht dat ook deze 

nieuwe brug geen probleem hoeft op te leveren.  

De brug kan gepositioneerd worden op een zodanige plek dat de molens er geen hinder van 

ondervinden en gewoon kunnen blijven draaien. Indien er bij het ontwerp ook rekening wordt 

gehouden met de ligging in het landschap, zoals dichtbij de brug over het Achterwaterschap is deze 

nieuwe brug niet op zichzelf staand, maar zal hij als ‘combi’ met een al bestaande brug veel minder 

storend zijn in het landschap.  

 

 

6 Beoordeling varianten 
De beoordeling van de varianten is hieronder in de tabel weergegeven. We geven daarbij aan 

wanneer het zeer positief is (++) tot zeer negatief (--). Nagenoeg geen invloed wordt als neutraal (0) 

genoteerd. Bij de beoordeling is (indien van toepassing) de huidige situatie als basis genomen. 

In de haalbaarheidsstudie wordt verwezen naar beleid inzake beschermde natuur, landschaps- en 

cultuurhistorische waarden en wordt er de indruk gewekt dat indien hier niet aan wordt voldaan een 

variant eigenlijk afvalt als keuze.  

Wij zijn van mening dat natuur, landschaps- en cultuurhistorische waarden, het provinciaal 

landschap, de molenbiotoop en stiltegebieden een belangrijk onderdeel uitmaken van de regio en 

zeker ons mooie dorp Groot-Ammers. Het is echter niet allesbepalend, maar speelt net als de overige 

‘waarden’ een zelfde rol bij het bepalen van de keuze. 

In onderstaande tabel wordt op belangrijke punten een beoordeling gegeven. Hierbij staat veiligheid 

voorop, maar leefbaarheid neemt een heel belangrijke tweede plek in. Het gaat hier immers om de 

inwoners van Groot-Ammers. 

In de tabel is duidelijk te zien dat de varianten met een zuidelijke randweg goed scoren en dat een 

noordelijke randweg als minste keuze kan worden gezien. De 80 km variant is een stuk kostbaarder 

en lijkt enkel haalbaar als de Provincie Zuid-Holland meebetaald. De overige zuidelijke varianten én 

de noordelijke variant liggen financieel gezien dichter bij elkaar, waarbij de verwachting is dat de 

noordelijke randweg duurder en de alternatieve zuidelijke randweg goedkoper uitvalt. 
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Tabel 1: Beoordeling varianten randweg Groot-Ammers 

 ZRW 
Alt route 

ZRW 
60 km 

ZRW 
80 km 

NRW 
 

Algemeen:     
Duurzame toekomstbestendige oplossing ++ ++ ++ -- 

     

Veiligheid:     

Mogelijkheid tot verplaatsen LPG punt ++ ++ ++ 0 

Bereikbaarheid hulpdiensten ++ ++ + + 

Evacuatieroutes ++ ++ ++ -- 

Vervoer gevaarlijke stoffen ++ ++ ++ + 

Vervoer brandstof den Hartog 0 0 0 + 

     

Leefbaarheid:     

Effect op leefomgeving (geluid, privacy) - - 0 -- 

Invloed op parkeerplaatsen tbv de Voorstraat 0 0 0 -- 

Mogelijkheid tot verbeteren vissteigers op de Ammersekade ++ 0 0 0 

     

Doorstroming:     

Goede verdeling lokaal verkeer over de verschillende 
ontsluitingswegen 

++ + + + 

Verkeersvermindering Haarsteeg ++ + + -- 

Verkeersvermindering richting Schoonhovenseveer + + + -- 

Verkeersvermindering richting Bergstoep + + + -- 

Invloed op verkeer omliggende dorpen + + + 0 

Doorstroming regionaal verkeer ++ ++ ++ + 

     

Natuur en landschap:     

Natuur (natura 2000, NNN, soorten en weidevogels, 
stiltegebied) 

0 - -- -- 

     

 

 

7 Kosten: 
Over de berekende kosten in de haalbaarheidsstudie zijn een aantal vragen te stellen: 

We vragen ons af in hoeverre de gemaakte berekeningen in de haalbaarheidsstudie als ‘reëel’ 

kunnen worden gezien. In hoeverre is er rekening gehouden met het aanbrengen van rotondes, 

kruisingen of ruimte voor afslaand verkeer?  

Bij een noordelijke randweg wordt een aanzuigende werking van verkeer verwacht, waardoor het 

aantal verkeersbewegingen sterk zal stijgen. Dit heeft ook gevolgen voor de belasting van de 

omliggende wegen, zoals onder meer de aan en afvoerroutes richting Bergstoep en 

Schoonhovenseveer. Deze zullen dus ook aangepakt moeten worden en dit heeft uiteraard financiële 

gevolgen die nu niet zijn meegenomen binnen de verwachte 8 miljoen. Het zou natuurlijk zeer 

onwenselijk zijn dat er gekozen wordt voor een goedkope variant, zoals de noordelijke randweg en 

dat tijdens de uitvoering of daarna blijkt dat de kosten ver worden overschreden en niet meer in 

verhouding staan tot de gemaakte keuze. 
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De in deze zienswijze voorgestelde zuidelijke variant is nog niet doorgerekend, maar biedt wel 

dusdanige voordelen ten opzichte van de andere varianten dat het goed is om deze ook door te 

rekenen. Wij hebben de verwachting dat deze alternatieve variant goedkoper uitvalt dan de andere 

zuidelijke varianten. 

Bij een zuidelijke variant is een brug over de Ammerse Boezem noodzakelijk. Uit de 

haalbaarheidsstudie blijkt dat een vaste brug kostbaarder is dan een beweegbare brug. Dit bevreemd 

ons. Een vaste brug is bij aanschaf in de regel goedkoper dan een beweegbare brug, maar daarnaast 

zijn de jaarlijkse beheer en onderhoudskosten van een beweegbare brug veel hoger dan bij een vaste 

brug. Tellen we daar ook nog de bedienkosten bij op dan blijkt dat op de lange termijn een 

bedienbare brug altijd duurder is dan een vaste brug.  

We lezen niets over planschade en waardevermindering van huizen bij een noordelijke randweg. Alle 

aanwonenden van de 67 adressen die een weg achter hun huis krijgen zullen compensatie eisen. Ook 

het mogelijk onteigenen van woningen wordt niet benoemd. Maar een simpele blik leert dat de 

aansluiting van de noordelijke randweg op Sluis ten koste gaat van daar gelegen woningen. Zijn al 

deze kosten ook opgenomen in de genoemde 8 miljoen? 

Het is echt een gemiste kans dat er in de voorgestelde varianten van de haalbaarheidsstudie geen 

gebruik wordt gemaakt van de speciaal voor een zuidelijke randweg aangekochte gronden. Door hier 

wel gebruik van te maken gaan de kosten van een zuidelijke randweg flink omlaag, immers de grond 

is al in eigendom en onteigeningen zijn niet meer nodig. 

Door, zoals binnen de gemeente gebruikelijk, de kosten af te schrijven over meerdere jaren, waarbij 

ook jaarlijkse onderhoudskosten en bedienkosten worden meegenomen kan een totaal plaatje 

worden gemaakt. Na een (her)berekening zal blijken wat de verschillen werkelijk zijn en ondanks dat 

we over het uitgeven van gemeentegeld niet te licht mogen denken, zijn wij van mening dat het hier 

een keuze voor de komende 50 tot 100 jaar betreft en dat de kosten van ondergeschikt belang zijn 

op het te behalen doel, namelijk het ‘niet lokale’ verkeer echt om het dorp leiden. 

 

 

8 Conclusie en aanbeveling: 
De noordelijke randweg is een lokale oplossing voor een regionaal probleem. De boodschap is dus: 

“Doe niets en verspil geen geld” of beter nog: “Doe het goed en ga voor een duurzame en echt 

toekomstbestendige oplossing mét een zuidelijke randweg.” 

Het is echt niet goed uit te leggen dat de gemeente Molenlanden meer dan 8 miljoen zou uitgeven 

om het probleem voor de bewoners van Sluis en de Voorstraat op te lossen met als resultaat dat 

meer dan de helft van de bewoners (67 adressen), waar dit voor is bedoeld én de bewoners van de 

Gorzen hier zwaar door worden gedupeerd. Voor hen is dit duidelijk géén oplossing, maar met de 

keuze voor een zuidelijke randweg zijn alle bewoners van Sluis, de Voorstraat én de Gorzen 

geholpen! 

Doordat met een zuidelijke randweg al het ‘niet lokale’ verkeer werkelijk om het dorp wordt geleid 

en met een noordelijke randweg verkeer alsnog door het dorp kan en zal rijden, kunnen we stellen 

dat de keuze voor een zuidelijke randweg ook voor de overige dorpsbewoners de beste keuze is. 
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Ook uit bijgevoegde tabel met beoordeling van de varianten blijkt een noordelijke randweg het minst 

wenselijk en lijkt de hier voorgestelde en al eerder onderzochte variant van een zuidelijke randweg 

de meest haalbare, ‘toekomst vaste’ en duurzame oplossing.  

Wij adviseren de gemeente om een keuze te maken voor de alternatieve zuidelijke variant, zoals 

wordt voorgesteld in deze zienswijze en opdracht te geven voor een vervolg onderzoek, waarin deze 

variant wordt doorgerekend en waarbij tevens gekeken kan worden naar een goed passende locatie  

van een vaste of beweegbare brug over de Ammerse Boezem.  
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Bijlage 1: Vragen ter beantwoording door gemeente 

 

 

1. Hoe denkt de gemeente, bij de variant van een noordelijke randweg voor de bewoners die 
aan twee zijden verkeer krijgen, het belang van een ‘rustige zijde’, die in de ‘wet 
geluidshinder’ zwaar weegt, toe te passen? 
 

2. Een financiële bijdrage vanuit de Provincie is een bestuurlijke aangelegenheid. Wanneer 
heeft de wethouder van de gemeente Molenlanden voor het laatst gesproken met de 
Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland over een zuidelijke randweg om Groot-
Ammers, is het daarbij als regionale probleem erkent en welke visie had de Provincie? 
 

3. Overweegt de gemeente de optie om geen actie te ondernemen, dus geen noordelijke- of 
zuidelijke randweg te kiezen en de situatie hooguit qua weginrichting aan te passen? 
 

4. Heeft de gemeente onderzocht, welke gevolgen een noordelijke randweg heeft op het 
natuurgebied de ‘Binnen-Nes’ of laat de gemeente dit onderzoek alsnog uitvoeren? 
 

5. Heeft de gemeente voor alle varianten een milieu-effect rapportage laten maken of laat zij 
dit nog doen? 
 

6. De in deze zienswijze voorgestelde alternatieve zuidelijke variant is eerder genoemd door 
bureau Gouappel Coffeng en door de gemeente als optie benoemd. Waarom is deze variant 
niet in de onderzoeksopdracht meegenomen, hoe denkt de gemeente over deze variant en 
wordt deze alsnog doorgerekend? 
 

7. Welk belang weegt zwaarder voor de gemeente, het snel nemen van een beslissing op deze 
casuïstiek of het maken van een weloverwogen toekomstbestendige en duurzame keuze? 
 

8. Welk belang weegt zwaarder, de keuze voor natuur en landschap of het welzijn en de 
leefbaarheid voor haar inwoners? Kan de gemeente dit onderbouwen? 
 

9. Op welke wijze denkt de gemeente bij een noordelijke randweg de 34 parkeerplaatsen (bij 
de haven) die verloren gaan te compenseren? Welke visie heeft de gemeente met 
betrekking tot parkeren en de in de toekomst onvermijdelijke groei van elektrische 
voertuigen die een laadpaal nodig hebben (huisaansluiting vs openbare laadvoorziening) en 
welke invloed heeft het verdwijnen van deze 34 parkeerplekken op deze visie? 
 

10. Op welke wijze houdt de gemeente bij een noordelijke randweg, rekening met de grootste 
Blauwe reiger kolonie (in natuurgebied de Binnen-Nes) van Nederland? 

11. Herkent de gemeente de in deze zienswijze gemelde tekortkomingen in de 
haalbaarheidsstudie en wat gaat de gemeente hiermee doen? 
 

12. Na invoering van het vrachtwagenverbod kan de veiligheid op de Voorstraat en Sluis 
substantieel verbeteren. Ook de trillingen veroorzaakt door het vrachtverkeer, waardoor 
huizen scheuren zullen dan verleden tijd zijn.  
 

- Op welke wijze denkt de gemeente Molenlanden handhaving van het 
verkeersverbod voor vrachtwagens te realiseren? 
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- Op welke wijze gaat de gemeente Molenlanden ervoor zorgen dat de vrachtwagens 
komende vanaf Schoonhovenseveer en vanaf Bergstoep geen gebruik meer zullen 
maken van de dijk om naar Groot-Ammers te rijden? 

 

13. In het haalbaarheidsrapport van Antea Group is voor de noordelijke randweg een wegtracé 
onderzocht op de kruin van de dijk. Echter, in het ‘Eindadvies werkgroep 
Verkeersproblematiek Voorstraat-Sluis’ kunnen wij lezen dat: 

• Het initiatief van Den Hartog Olie om buitendijks een ontsluitingsweg aan te leggen 
mede door de ingenomen standpunten van Rijkswaterstaat en het waterschap 
Rivierenland als kansrijk werd genoemd. 

• Om de geluidsbelasting voor de woningen aan de Voorstraat en Sluis zoveel mogelijk te 
beperken zou het tracé van een noordelijke randweg aan de lekzijde in de 
waterkerende dijk of halverwege het talud van de dijk dienen te worden aangelegd.  

• Indien de noordelijke randweg halverwege het talud van de waterkerende dijk, aan de 
zijde van de lek, wordt aangelegd, zal de landschappelijke inpassing oplosbaar zijn. 

 
- Waarom heeft de gemeente Molenlanden een onderzoeksopdracht verstrekt 

waarbij een tracé op de bovenzijde van de dijk moest worden onderzocht, terwijl in 
het Eindadvieswerkgroep Verkeersproblematiek Voorstraat-Sluis gesproken wordt 
over een ander tracé? 
 

14. In het gemeentelijke Verkeers, - en Vervoersplan Molenwaard (1998) zijn Voorstraat en Sluis 
aangemerkt als verblijfsstraat met een licht-ontsluitende functie waar een 
maximumsnelheid van 30 km/uur past. Inmiddels is de weg heringericht. Maar, er wordt nog 
veelal te snel gereden, de voetpaden zijn dermate smal dat de in het plan benoemde 150 cm 
breedte niet gehaald wordt. Ook ontbreken er op Sluis voetpaden.  Deze breedte is bepaald 
zodat mensen met rolstoelen, kinderwagens en rollators ook de route kunnen nemen. 
 

- Op welke wijze gaat de gemeente Molenlanden ervoor zorgen dat de maximale 
snelheid van motoren, personenauto’s en vrachtwagens niet wordt overschreden en 
daarmee de verkeersveiligheid voor eenieder wordt verhoogd?  

- Welke oplossingen ziet de gemeente Molenlanden om trottoirs de benoemde 150 
cm te maken? 

 

15. Bij de aanleg van een noordelijke rondweg is er weinig tot geen ruimte om de aansluiting bij 
de Ammersekade te realiseren. Wij denken dat dit ten koste gaat van de daar gelegen 
woningen.  
 

- Wat zijn de plannen van de gemeente Molenlanden met de aldaar gelegen 
woningen? 

 

16. Door te kiezen voor een noordelijke randweg zal de geluidsbelasting op de aangrenzende 
woningen toenemen. 
 

- Wat voor oplossingen draagt de gemeente Molenlanden aan om de geluidsbelasting 
voor de woningen aan de noordzijde van Voorstraat, Sluis en de Gorzen te beperken 
indien er gekozen wordt voor een noordelijke randweg? 

 

17. Bij de aanleg van een noordelijke randweg zal de dijktalud 25 meter verbreed moeten 
worden. Dit impliceert een behoorlijke gewichtsbelasting.  
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- Op welke wijze gaat de gemeente Molenlanden zorgdragen dat hierdoor 
veroorzaakte schade aan de huizen wordt vergoed? 

 

18. Op welke wijze gaat de gemeente Molenlanden de verkeersveiligheid van fietsers 
garanderen bij de keuze voor een noordelijke dan wel zuidelijke randweg? Wordt de aanleg 
van vrij liggende fietspaden overwogen? 
 

19. Zodra het vrachtwagen verbod is ingesteld zal de hoeveelheid vrachtverkeer beperkt zijn. 
Landbouwverkeer, vaak veel te hard rijdend met zware tractoren en aanhangwagens, 
veroorzaken ook trillingen in de huizen en onveilige situaties. 
 

- Heeft de gemeente Molenlanden plannen om ervoor te zorgen dat ook dit verkeer 
geen gebruik meer maakt van de Voorstraat en Sluis? 

 

20. Op welke wijze wordt door de gemeente, indien er wordt gekozen voor een noordelijke 
randweg, het verdere participatie proces voor de direct betrokkenen, voor (her)inrichting 
van nieuwe en bestaande wegen, vormgegeven? 
 

21. Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen om bij de keuze van te onderzoeken varianten 
geen gebruik te maken van de in het verleden, speciaal voor een randweg, aangekochte 
gronden? 
 

22. Is de gemeente het eens met de stelling dat een vrachtwagenverbod zonder goede 
alternatieve route, maar een halve oplossing is? 
 

23. Uit gesprekken met Antea op de inspraakavond is gebleken dat de gemeente enkel opdracht 
heeft gegeven om het aantal verkeersbewegingen op Sluis en de Voorstraat te verlagen. 
Daarmee beperkt de haalbaarheidsstudie zich tot het lokale probleem en wordt er niet 
gekeken naar de regionale situatie. Door de opdracht te beperken mag er ook een specifieke 
uitkomst worden verwacht, een uitkomst die wellicht door het beperkte resultaat sneller is 
te realiseren. Het geeft de indruk dat snelheid belangrijker is dan gedegenheid.  

- Waarom heeft de gemeente deze specifieke/beperkte opdracht gegeven? 
 

  

 


